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Introductie 
 
Het verhaal ‘De Tempel der Mensheid’ is waarschijnlijk gebaseerd op een Perzische 
soefi-traditie. Hoewel het niet rechtstreeks verwijst naar de Tarot lijken veel beschrijven van 
kamers opvallend veel op bekende Tarot-illustraties.  
 
Het verhaal werd geschreven in 1899 onder de titel van ‘The Mystic Rose from the Garden 
of the King’. Het had de ondertitel: A Fragment of the Vision of Sheikh Haji Ibrahim of 
Kerbela’. Deze sheikh is mogelijk een quasi-mythologische persoon geweest die door 
verschillende spirituele leraren is gebruikt om esoterische instructie te geven. Sir Fairfax 
Cartwright, de auteur van het verhaal, was destijds lid van de diplomatieke dienst in 
Teheran. Hij werd later de Britse ambassadeur in Wenen. 
 
Of Sir Fairfax Cartwright zelf de 'Mystic Rose' heeft geschreven, is niet met zekerheid te 
zeggen. Toen Cartwright lid was van de diplomatieke dienst in Teherani is het waarschijnlijk 
dat hij in contact kwam met een soefi-orde. Of Cartwright de stad Karbala heeft bezocht, de 
stad van de mysterieuze Sheikh Haji Ibrahim, is ook niet met zekerheid te zeggen. Maar als 
diplomaat in Perzië is dit heel goed mogelijk. Er zijn foto's van zijn verblijf in Perzië in de 
Cartwright-archieven. 
 
Een andere mogelijkheid is dat Cartwright een Tarot-kaartspel in zijn bezit had en misschien 
de naam van Sheikh Haji Ibrahim van Karbala gebruikte om een westers esoterisch systeem 
aan Perzische mystici te presenteren. De tekst van de "Mystic Rose" moet nader worden 
onderzocht om te zien of het de authentieke Perzische mystiek vertegenwoordigt. 
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Neoplatonistische invloeden in het soefisme zijn uitgebreid onderzocht en aangetoondOnder 
andere door Idries Shah en in Jereer El-Moors werk “De occulte traditie van de Tarot”, ,maar 
ook in de boeken van de soefi-meester Ibn 'Arabi. De auteur Dai Léon schrijft in zijn boek 
'Origins of the Tarot’: "Het is de these van dit boek dat de tweeëntwintig beelden 
conceptueel zijn ontstaan in soefi-kringen die waren getraind  in Griekse studies." 
 
Bovendien bezochten Byzantijnse intellectuelen, vóór de val van Constantinopel, het hof van 
Memhet II. En de grote Byzantijnse geleerde Milton V. Anastos heeft laten zien hoe 
soefi-invloeden mogelijk zijn doorgedrongen tot in Italië via de bemiddeling van Giorgios 
Gemistos Pletho na zijn verblijf in Bursa. 
 
Wat weten we over Sheikh Haji Ibrahim van Kerbala? Kerbala wordt ook geschreven als 
‘Karbalā’. Deze stad, de hoofdstad van Karbalā'muḥāfaẓah ligt in centraal Irak. Het is een 
van de belangrijkste heilige steden van Shia Islam. Het ligt 55 mijl (88 km) ten zuidwesten 
van Bagdad, waarmee het per spoor is verbonden. De sjiieten geloven dat Karbalā een van 
de heiligste plekken op aarde is. 
 
De symboliek van de rozentuin of een fontein komen veel voor in de islam. Maar als de 
'Rozentuin' van Saadi een echte Perzische mystieke tekst is, waar komt het verhaal van ‘De 
Tempel der Mensheid’ dan vandaan? 
 
De relatie tussen dit verhaal en de tarot lijkt redelijk sterk. Wanneer de beschrijvingen van 
Cartwright worden vergeleken met de beschrijvingen van tarotkaarten van Paul Christian 
dan zijn er sterke parallellen. Zo zien we in de beschrijving van de tarot-kaart ‘The Lovers’ 
van Paul Christian dat twee wegen samenkomen. Een andere overeenkomst die van de 
kaart The Popess/Priestess waarop zij is gekroond met een halve maan. Het lijkt er daarom 
sterk op dat Cartwright een brug wilde slaan tussen de westerse tarot en het 
midden-oosterse soefisme.  
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Het begin 
 
Een zoeker naar Licht werd door een wijze koning ondervraagd over welk inzicht in zijn 
zoektocht naar kennis voor hem het meeste doordrongen was van betekenis. De zoeker 
antwoordde aldus: “In mijn omzwervingen in het Vreemde Land zag ik het volgende. Een 
tempel gebouwd als een toren, reikend tot grote hoogte, omringd aan de basis door een 
cirkelvormige zuilengalerij. Gedreven door het verlangen naar wijsheid klopte ik driemaal 
aan de poort van de tempel aan en bad ik om toegang. 
 
Een eerbiedwaardige oude man – de meester van die tempel – opende de poort en zei 
tegen mij: “Wat zoekt gij?” 
Ik antwoordde: “Wijsheid.” 
Hij zei: “Heb je de kracht en vastberadenheid om naar de bovenste kamer van de toren te 
klimmen?” 
Ik zei: “De wens heb ik als u mijn geleider bent om mij de weg te wijzen.” 
 
Toen strekte hij zijn hand uit en hief mij op en zei: “Als jouw hart sterk is, steek dan de 
drempel van de tempel van menselijke kennis over.” 
 
Ik greep de aangeboden hand aan en met de wijze meester ging ik onder de machtige poort 
van de tempel door. Toen ik het terrein van het gebouw was binnengegaan, zag ik dat een 
statige colonnade in een cirkel rondom de driehoekige toren liep, die tot een 
duizelingwekkende hoogte boven mij leek op te stijgen. 
 
En toen ik keek, zag ik dat de muur achter de colonnade was bedekt met afbeeldingen van 
menselijke figuren, en mijn geleider sprak: “Zie, de kringloop van het menselijk leven! Zie de 
mens zoals hij aan het menselijk oog is verschenen!” 
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Toen keek ik opnieuw en ik zag dat de eerste afbeelding, bij de toegangspoort, de kindertijd 
van de mens vertegenwoordigde. De Engel des Levens trok de sluier weg waarachter de 
wereld met al zijn gevaren en mogelijkheden lag. 
 
De kinderen, vol van vreugde, marcheerden naar voren om het beloofde land binnen te 
gaan. Maar ik zag dat er medelijden op het gelaat van de engel verscheen, want in de 
duisternis achter de sluier hurkte de figuur van Satan neer en markeerde met zijn klauwen 
op het zand het aantal van degenen die hij zou verslinden. 
 
En terwijl ik langer naar de kinderen staarde, begon ik te zien dat elk kind een bepaald type 
van de mensheid vertegenwoordigde. Daar zag ik een jonge Koning met ferme tred de sluier 
naderen, maar met ontzag op zijn gezicht, terwijl hij staarde naar die onbekende wereld die 
hij zou moeten gaan besturen. 
 
Aan de zijde van de jonge Koning stond een jongeling met een wreed gezicht en met 
afgunst in zijn hart. De jongeling probeerde de jonge Koning terzijde te schuiven zodat hij als 
eerst de wereld kon bezitten. 
 
Veel kinderen gedroegen zich met de uitbundigheid van de jeugd, tevreden met de wereld 
om hen heen en niet ver vooruitkijkend naar die mysterieuze wereld die aan hen werd 
onthuld. 
 
Een meisje zag ik ernstig naar boven naar de ster van de liefde staren, die van bovenaf op 
de wereld van de jeugd scheen. Een andere meisje – die een moedige ziel bezat – bukte 
zich naar de grond om een roos te plukken. In haar haast om de roos te grijpen, had een 
doorn haar vinger pijnlijk geprikt. 
 
Ik volgde mijn geleider rond de colonnade en bij elke stap zag ik dat dezelfde kinderen ouder 
werden. En beetje bij beetje vooruit gingen op de reis van het leven. Ik zag onderweg veel 
van hen vallen. 
 
Toen ik bij de laatste afbeelding kwam, zag ik dat er nog maar twee mensen over waren. De 
ascetische zoeker, versleten en uitgemergeld. Hij had via de geest naar het Licht gezocht. 
En de bejaarde Koning, vol van majesteit. De Koning had naar het Licht gezocht door ernaar 
te streven om zijn handelen in overeenstemming te brengen met het Licht in de wereld. 
 
Eenzaamheid hing rond deze twee mensen, maar ze lieten er zich niet door afleiden. Achter 
de troon van de koning stond, met haar armen gekruist en op haar gezicht een 
ondoordringbare blik, de Engel des Levens. Maar nu was zij veranderd in de Engel des 
Doods. 
 
Bedroefd door wat ik had gezien, trok ik me terug uit de zuilengalerij. In de zonneschijn in de 
aangename tuin, rond de voet van de toren, zat ik lang te mediteren over de ijdelheid van 
het menselijk bestaan. 
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Toen tikte mijn geleider me op de schouder en zei: “Je oog heeft slechts de buitenste laag 
van de mensheid gezien. Je bent daardoor depressief geraakt. Probeer nu te begrijpen wat 
geopenbaard is aan de ziel van de mens, en wat de grenzen zijn van menselijke kennis!” 
 
Ik antwoordde: “Ik ben bereid, want mijn hart verlangt naar wijsheid.” 
 
Mijn geleider tikte met zijn staf tegen een kleine en verborgen deur in de sterke muren van 
de driehoekige toren. De deur opende zich en liet ons toe. 
 
Toen keerde de geleider zich naar mij toe en zei: “De toren is hoog en het bevat zeven 
niveaus. Op elk niveau zijn drie kamers. Helemaal bovenin is een enkele kamer. De klim 
daarnaar is lang en vervelend.” 
 
Ik antwoordde: “Mijn meester, uw voetstappen zal ik volgen!” 
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Niveau 1 
 
Mijn geleider tikte met zijn staf tegen een kleine en verborgen deur in de sterke muren van 
de driehoekige toren. De deur opende zich en liet ons toe. 
 
Toen keerde de geleider zich naar mij toe en zei: “De toren is hoog en het bevat zeven 
niveaus. Op elk niveau zijn drie kamers. Helemaal bovenin is een enkele kamer. De klim 
daarnaar is lang en vervelend.” 
Ik antwoordde: “Mijn meester, uw voetstappen zal ik volgen!”  
Toen begonnen we met het beklimmen van de toren. 
 
Toen we het eerste niveau hadden bereikt, draaide mijn geleider zich naar mij om en zei: 
"Zie de eerste kamer!" Een zware sluier sloot de ingang af. Mijn geleider duwde de sluier 
opzij en we gingen de kamer binnen. Daar bevonden we ons in duisternis. Een diep gevoel 
van ontzag overviel mij. Ik stortte mijn ziel uit in gebed, smachtend in nederigheid van geest 
voor verlichting. 
 
Nadat ik zo enige tijd in de eerste kamer had doorgebracht, hief ik mijn ogen op. Het leek 
alsof mijn hoofd omringd was door het inspirerende licht van de ziel, terwijl mijn voeten 
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verloren bleven in de duisternis van onwerkelijkheid. Mijn intelligentie werd aangespoord 
door een boodschap van boven. 
 
Ik wist dat de ziel van de mens - de weerspiegeling van de Eenheid - zich bevindt tussen het 
licht en de duisternis. Door de tegenwerking van licht en duisternis verkrijgt de ziel van de 
mens bewustzijn van het onbekende, welke de eeuwige eenheid versluiert. Het mystieke 
symbool van de Eenheid verscheen op de muren van deze kamer. 
 
Toen ik terugkeerde uit de kamer leidde mijn geleider me naar de tweede kamer. 
 
Daar zag ik een statige, gesluierde vrouw. Op haar hoofd droeg zij een kroon met bovenop 
een halve maan. Op haar schoot lag een groot boek gesloten. Met diep respect boog ik voor 
haar en zei: "Onderwijs mij, nobele vrouw, zodat ik mag leren." 
 
Ze antwoordde: 
"Ik ben de ontvanger - de passieve. Ik ben de aanvulling van hetgeen je in de Eerste Kamer 
hebt gezien. Ik ben de schakel tussen de Eenheid en de mens. Ik ben het heilige heiligdom. 
Ik bezit het boek der kennis dat alleen hij kan lezen wie de macht heeft om mijn sluier op te 
tillen." 
 
En terwijl ik haar meer beter bekeek, zag ik dat haar sluier dunner en dunner werd. Totdat ik 
voor een moment de schoonheid van haar gezicht zag. Toen verdween ze uit mijn zicht. 
 
Mijn geleider greep toen mijn hand en beval me om hem naar de derde kamer te volgen. 
Toen ik door de sluier was gegaan die de ingang afsloot, zag ik opnieuw een troon waarop 
een vrouw zat. Zij was majestueus gekleed en droeg de kroon van autoriteit. Aan haar zijde 
was een arend. Boven haar was een baldakijn die leek te zijn gevormd uit de vleugels van 
engelen. 
 
Toen ik haar hulde had gebracht, opende ze haar mond en zei: 
"Ik ben de beëindiging van de eerste en de tweede. In mij is het evenwicht voltooid. Ik ben 
de wet van de wereld. Met mijn scepter regeer ik over de wereld. Met één hand trek ik de 
geest naar beneden en met de andere hef ik zijn negatie op. In mijn baarmoeder wordt de 
mens verwekt." 
 
Toen ik met mijn geleider uit de laatste kamer was gekomen, vroeg hij me om een tijdje te 
mediteren over wat ik had gezien. Toen leidde hij me een steile trap op naar het tweede 
niveau van de toren.  
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Niveau 2 
 
Toen ik met mijn Geleider uit de laatste kamer van het eerste niveau was gekomen, vroeg hij 
me om een tijdje te mediteren over wat ik had gezien. Toen leidde hij me een steile trap op 
naar het tweede niveau van de toren. 
 
Toen we die hadden beklommen, zei hij tegen mij: 'We hebben nu een andere fase van de 
jeugd bereikt. Ga nu de vierde kamer binnen die boven de eerste kamer beneden ligt." 
 
Ik deed wat mij was gezegd en toen ik de kamer binnen was gegaan, zag ik een koning 
zittend op een troon. Zijn majestueuze gezicht maakte dat ik knielde voor hem. Ik hoorde 
hem zeggen: 
"Ik ben niet het Absolute Absolute. Ik ben voor de mensheid de realisatie van het Absolute. 
Ik ben de wil van de Eenheid. Mijn scepter is het teken van macht. Daarmee bestuur ik de 
mensheid, want mijn wet zal zijn wet zijn. De mens dient zich naar mij te wenden voor alles 
wat betrekking heeft op de wereld waarin hij beweegt." 
 
Toen trok ik me terug uit de aanwezigheid van de koning en volgde mijn Geleider naar de 
vijfde kamer. Ook hier zag ik een man op een troon zitten. Maar hij droeg op zijn hoofd niet 
de kroon van een koning van deze wereld, maar een mystiek teken. En hij was gehuld in het 
witte gewaad van heiligheid. En deze woorden sprak hij tot mij: 
"Kniel en aanbid, want ik ben niet de koning van deze wereld. Mijn scepter is het teken van 
autoriteit. Daarmee bestuur ik de zielen van mensen. Ik ben de stem van de wet van de 
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geest. Ik ben de band van hereniging tussen de geschapen mens en de adem waaruit zijn 
schepping voortkwam." 
 
Toen hij was opgehouden te spreken, trok ik mij met ontzag in mijn hart terug, mijn Geleider 
volgend naar de zesde kamer, die in de derde hoek van het tweede niveau van de toren lag. 
 
Bij het binnenstappen van de kamer, bevond ik me in duisternis. Geleidelijk leek er een zwak 
licht uit de top van de kamer te komen. En het groeide in intensiteit, en toen ik opkeek, zag 
ik met verbazing als het ware het oog van een spiritueel wezen op me neerkijken. Toen zei 
mijn Geleider tegen mij: 
"Zie het oog van de wereld! Hierdoor realiseert de geest de schoonheid van de manifestatie 
van de Eenheid. Hierdoor bereikt de liefde de ziel en brengt ze man en vrouw tot voltooiing 
van hun lot. Leer en begrijp het mysterie van dit teken. Dit is het punt van waaruit twee 
wegen uiteenlopen. Langs de ene weg daalt de Geest van het licht neer. Langs de andere 
daalt de Geest van duisternis neer." 
 
De visie vervaagde uit mijn zicht en diep mediterend over wat ik had gezien, concludeerde ik 
dat ik wakker werd in een nieuwe wereld. Alles wat ik daar aantrof was volkomen vertrouwd 
en dichtbij mij. Zo zeer zelfs dat ik me er meer thuis voelde dan in mijn vorige omgeving en 
manier van leven. Wat, zo leek het mij, slechts de weerspiegeling was van mijn echte leven. 
 
Het was een andere wereld en in het begin een ietwat vreemde wereld, maar na enige tijd 
ervoer ik dat het in zo'n perfecte harmonie met mij was dat ik me voelde alsof ik was 
teruggekeerd naar mijn natuurlijke omgeving. Ik was wedergeboren in een wereld die al oud 
was en tegelijkertijd voor mij dichterbij en natuurlijker was dan de andere. 
 
Ik volgde mijn gids, die me uit de kamer leidde en me naar het derde niveau bracht.  
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Niveau 3 
 
Ik begon met mijn Geleider aan de klim naar het derde niveau van de toren. Toen we die 
hadden bereikt, gingen we de zevende kamer binnen, die boven de vierde kamer en de 
eerste kamer eronder lag. 
 
In die kamer zag ik een tijdje niets. Toen hoorde ik het geruis van een pijl en nam ik in de 
mistige verte een edelhert waar dat was neergeschoten. Rondkijkend, verscheen me het 
majestueuze visioen van een man, stralend als een overwinnaar, die in zijn uitgestoken 
hand de boog van kracht vasthield van waar de pijl was weggeschoten. 
 
Hij zei tegen mij: “Wat zoek je?” 
Ik zei: “Ik zag de zwakken overweldigd worden door de sterken.” 
Hij zei tegen mij: 
“Zie, ik ben de mens als overwinnaar. De mens als het embleem van de Schepper. Ik ben 
meer dan de natuur. Ik ben de natuur verlicht door de Geest van de Eeuwige en daarom 
overwin ik de natuur.” 
 
Toen dit visioen uit mijn zicht verdwenen was, ging ik met mijn Geleider verder naar de 
achtste kamer. Hierin zag ik een zwaard zonder steun staand op het punt van zijn gevest. 
Verbaasd riep ik uit: “Wat betekent dit teken?” Mijn Geleider antwoordde: 
“Tussen de mens en de natuur bestaat een permanente strijd. Wat de mens door arbeid 
bereikt, verliest hij weer wanneer hij ophoudt met zijn arbeid. Dit is het teken van evenwicht, 
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de balans tussen tegengestelde krachten, tussen goed en kwaad in de geschapen wereld. 
Dit is het teken van de Geest der gerechtigheid die met de kracht van het zwaard de 
tegengestelde strijders scheidt.” 
 
Nadat ik enige tijd naar dit symbool had gestaard, begaf ik me naar de laatste kamer op dit 
niveau van de toren, die de negende kamer was. Toen de sluier bij de ingang achter me was 
gevallen, stond ik oog in oog met een bejaarde mysticus, wiens gelaat sereen en stralend 
was. 
 
Voor hem leek de ouderdom geen kwellingen te hebben. En de wijsheid scheen uit zijn 
ogen. In zijn rechterhand hield hij een brandende lamp omhoog en in zijn linkerhand hield hij 
een staf vast waarop hij leunde. Ik groette hem met eerbied en hij sprak me aldus toe: 
“Toen ik jong was, selecteerde ik het Pad van Licht en mijn beloning was groot. Wijsheid heb 
ik gevangen in de lamp die mijn pad verlicht. Om mijn ziel heb ik de mantel van bescherming 
geslagen, die het kwade zal afweren wanneer deze mijn ziel zal bestormen. Deze staf van 
kracht heb ik op mijn pad gevonden en daarop kan ik met zekerheid leunen in de klim naar 
de Waarheid.” 
 
De sereniteit van deze oude man vervulde mijn ziel met opgetogenheid. En de gloed van 
goddelijke liefde leek in mezelf door te dringen als een kostbaar geschenk van zijn 
aanwezigheid. 
 
Toen ik uit de laatste kamer kwam, volgde ik mijn Geleider naar de opgang naar het 
volgende niveau van de toren, waar ik met hem de tiende kamer binnenging, die boven de 
zevende en de vierde en de eerste kamer beneden lag.  
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Niveau 4 
 
Toen ik uit de laatste kamer kwam, volgde ik mijn gids naar de opgang voor het volgende 
niveau van de toren, waar ik met hem de tiende kamer binnenging, die boven de zevende en 
de vierde en de eerste kamer beneden lag. 
 
Hier zag ik een cirkel draaien op een onzichtbare as, en mijn Geleider zei tegen mij: 
“Zie het symbool van de eeuwigheid. Het symbool van de onophoudelijke actie van de tijd. 
De cirkel beweegt altijd. Het stijgt op en daalt. Zo stijgt de Geest van God naar de top, zo 
daalt de Geest van het kwaad naar de afgrond. Toch is de cirkel ongebroken. Dus vanuit het 
goede is de afdaling naar het kwade mogelijk. En vanaf het kwade is de klim naar het goede 
mogelijk. Dit is een kamer van evenwicht. Beneden in de zevende kamer heb je de 
overwinnaar gezien; de houder van macht, het symbool van creatieve kracht. In de kamer 
hierboven zie je het symbool van vernietiging. Hier zie je de beklimming en de afdaling. 
Maar de cirkel is één en ongebroken. Er bestaat echter een grotere cirkel die het oog van de 
mens niet kan zien. Het draait en draait eeuwig door, zonder op te houden. De geest van de 
schepping schept en de geest van vernietiging vernietigt. En de cirkel is het evenwicht 
zonder welke er geen manifestatie van de Eenheid zou zijn. En als er geen manifestatie van 
de Eenheid zou zijn, zou de Eenheid dood zijn en zou Hij van Zichzelf niet bewust zijn.” 
 
Toen mijn Geleider niet meer sprak, leidde hij me naar de elfde kamer en daar zag ik een 
maagd voor me staan die stralend was in al de pracht van jeugd en kracht. Met een stem, 
helder als zilver, zonder trillen en zonder angst, sprak ze aldus tot mij: 
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“In mij is de kiem van vitaliteit verborgen. Voor jou lijkt mijn hand zwak, maar kracht ligt in de 
geest, en omdat mijn hart zuiver is, ken ik geen angst, en met mijn voet beteugel ik de draak 
onder me.” 
 
Het was zo’n zoet visioen dat mijn hart een sprong maakte van vreugde. En toen het visioen 
uit mijn zicht verdween, volgde ik peinzend mijn Geleider naar de twaalfde kamer, met mijn 
geest nog steeds vol van de mooie jonge maagd die aan mij was verschenen. 
 
In deze kamer bevond ik me in volkomen duisternis. Maar toen ik in de duisternis staarde, 
verscheen er stap voor stap een teken in de vorm van een kruis. Mijn Geleider zei: “Zie het 
teken van de geopenbaarde wet. Uit de duisternis gaat het voort, en de mens moet ervoor 
buigen.” Terwijl ik meer aandachtig keek, leek het gezicht van een man voor mij te 
verschijnen omringd door een driehoek die onderaan de basis van het kruis hing. En ik 
verwonderde me en riep uit: “Wat betekent deze transformatie?” 
 
Mijn Geleider antwoordde: 
“Wee degene die vervuld is van trots en veronderstelt tegen de geopenbaarde wet te 
moeten rebelleren. Want hem wacht de vernietiging. Het is ijdel om te rebelleren tegen 
hetgeen het eeuwige hem heeft geopenbaard. Door onderwerping zal hij opstaan. Door 
opstandigheid zal zijn aangezicht van het licht worden afgewend, en zijn vordering worden 
vertraagd.” 
 
Toen mijn Geleider ophield te spreken, verlieten we de kamer en gingen verder naar de 
vijfde verdieping van de toren.  
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Niveau 5 
 
Toen mijn Geleider stopte met spreken, verlieten we de kamer en gingen verder naar de 
vijfde verdieping van de toren. Daar gingen we samen de dertiende kamer binnen en dit 
visioen verscheen aan mij: voor mijn ogen strekte zich een weelderige weide uit, als de 
vlakte van de wereld. Het zat vol afwisseling en de weelderige bloemen knikten elkaar vol 
levensvreugde toe. 
 
Maar weldra naderde de adem van de winter en zijn ijskoude wind verkilde mijn ziel. En 
terwijl ik staarde, zag ik het visioen van de dood voor me opdoemen. In de ene hand hield hij 
een kromzwaard en in de andere een lege mand. En hij maaide de bloemen neer en gooide 
ze in de mand. Het leek alsof ze in hoofden van dode mensen veranderden; sommigen 
droegen kronen en anderen de nederige kap van de spirituele zoeker en sommigen hadden 
het gouden haar van de jeugd en anderen de wit geworden lokken van ouderdom. Angstig 
schreeuwde ik luid: 
“O verschrikking van de wereld! Wat ben je?” 
 
Een stem antwoordde: 
“Ik ben de schakel tussen het bekende en het onbekende. Dat wat goud lijkt in de wereld, 
zal ik in basismetaal veranderen, en dat wat basismetaal lijkt, zal ik in goud veranderen. 
Zoals de oceaan het zout van de wereld oplost en absorbeert, doe ik hetzelfde, want ik ben 
het oplosmiddel van de mensheid, en uit dat wat is, maak ik dat wat zal zijn.” 
 

16 



Toen de stem ophield, verdween bij mij het visioen van de dood en ik zag opnieuw de 
groene weide vol met bloemen. Toen zei mijn Geleider tegen mij: 
“De geest van het leven is de vijand van de geest van stagnatie, want stagnatie is de 
ontkenning van het leven. In de Eenheid wordt niets gecreëerd, niets wordt vernietigd. Voor 
de wijze mens heeft de dood daarom geen verschrikkingen, want hij weet dat er zonder 
dood geen leven kan zijn, zonder duisternis geen licht, zonder de negatie geen manifestatie 
van de werkelijkheid. De dood is de sleutel die de mens een verdere fase op het pad van de 
manifestatie van de Eenheid opent.” 
 
Vanuit deze kamer leidde mijn Geleider me naar de veertiende kamer, waar ik een engel 
voor me zag die het water des levens uit een kruik in een kom eronder goot. Mijn Geleider 
zei tegen mij: 
“De betekenis is dit. In de wereld waarin je leeft, neemt de geest het bestaan van 
individualiteit waar, welke wordt veroorzaakt door het water van het leven dat in 
verschillende mate in de materie, het tegendeel ervan, afdaalt. Nu geeft de engel, wanneer 
hij de wereld bevrucht door het water des levens erop te gieten, de mens het bewustzijn van 
rechtvaardigheid, dat het licht dient te zijn dat hem leidt op het pad door de materiële wereld. 
De engel die je ziet is daarom het embleem van matigheid, dat het principe is waar de 
individuele mens zich in de wereld op zou moeten baseren.” 
 
Daarna ging ik met mijn Geleider naar de laatste kamer op dit niveau van de toren: de 
vijftiende kamer. Hier bevond ik me in volledige duisternis, maar weldra verscheen gloeiend 
uit de diepzinnigheid van de duisternis het beest van het kwaad, de draak die zijn eigen 
staart bijt. Overmand door angst klemde ik me vast aan mijn Geleider, die de mantel van 
bescherming om me heen gooide en zei: 
“Zie het teken! Dit is de cirkel van het kwaad. Wee de man die in de schaduw van het Licht 
stapt, want de duisternis zal steeds groter en groter worden en tegen de dodelijke kracht van 
de cirkel van de draak strijdt de wil van de mens tevergeefs. Wie in de magische cirkel valt, 
kan geen spijt helpen, want een eeuwigheid lijkt hem te scheiden van het pad van de 
hereniging.” 
 
Overvallen door angst verliet ik de laatste kamer en begon de klim naar het volgende niveau 
van de toren.  
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Niveau 6 
 
Overmand door angst kwam ik uit de laatste kamer en begon de klim naar het volgende 
niveau van de toren. Waar ik, toen ik het bereikte, met mijn Geleider de zestiende kamer 
binnenging. Hier zag ik een grote, robuuste toren voor me, en de meester van de toren en 
de bewoners genoten van hun veiligheid achter de kantelen van hun bolwerk. En ik zei 
tegen mezelf: 
“Zo sluw lijkt de vaardigheid van de architect te zijn geweest dat deze toren niet zal vergaan 
tenzij de wereld vergaat.” 
 
Maar weldra hoorde ik een groot gebrul, en ik zag een bliksemschicht afdalen uit een wolk, 
die de machtige toren trof, de zijkanten scheidden uiteen, en de meester en zijn bedienden 
werden op de grond gesmeten. 
Vol verbazing riep ik uit: “Wat betekent dit teken?”  
Mijn Geleider antwoordde: 
“Zie het teken van de val! De mens die spiritueel was, is de wereld binnengekomen en heeft 
de last van het materiële lichaam op zich genomen. Zie het symbool van de Geest van de 
Eenheid, die voor jouw ogen onzichtbaar is, geïncarneerd in de wereld die voor je zintuigen 
open staat.” 
 
Toen het visioen voorbij was, volgde ik mijn Geleider naar de zeventiende kamer. Toen ik 
binnenkwam, voelde ik de adem van de lente op me. En mijn hart, dat bedroefd was bij het 
zien van de verwoeste toren, sprong op van vreugde. En terwijl ik keek, zag ik het visioen 

18 



van een lieflijk meisje voor me. Haar gouden lokken waren gekroond met een diadeem van 
zeven sterren. Zij zat in het midden van een groene weide, versierd met de glorie van 
bloemen. En aan haar zijde stroomde het zuivere water van de aarde uit een fontein. 
 
Toen opende het lieftallige meisje haar lippen en sprak. En mijn ziel was zo geroerd dat de 
tranen uit mijn ogen stroomden door de zachtheid van haar stem. Die leek op de muziek van 
een harp in de stilte van de nacht. Ze zei: 
“Ik ben de stem van hoop in de wereld. Ik ben de eeuwige jeugd van de natuur. In de diepte 
van de materiële wereld bevindt zich het verborgen water dat opborrelt uit de fontein van 
onsterfelijkheid. De glorie van de zon heb ik opgenomen in mijn gouden lokken. Uit mijn 
diadeem van sterren laat ik de geest neerdalen in het lichaam van de mens. In zijn gevallen 
ziel adem ik de hoop op verlossing. Door mij verkrijgt de mens de moed te vechten tegen de 
slavernij waarin hij is geplaatst.” 
 
Ik bleef lang nadenken over dit prachtige visioen, totdat mijn Geleider met zijn toverstaf het 
visioen deed verdwijnen. Daarna volgde ik hem naar de laatste kamer op dit niveau van de 
toren; de achttiende kamer. 
 
Opnieuw bevond ik me in volkomen duisternis. Maar na een paar ogenblikken hoorde ik mijn 
Geleider tegen me zeggen: “Kijk, en je zult het zien.”  
Toen staarde ik opnieuw in de duisternis en een visioen verscheen dat mijn ziel vervulde 
met moedeloosheid. Want ik zag de wereld voor mij liggen, slechts verlicht door het bleke en 
ziekelijke licht van de maan. En de mens worstelde tegen de mens. En het wilde beest vocht 
tegen het wilde beest. En de reptielen van de aarde kwamen uit hun schuilplaatsen om hun 
prooi te verzamelen.  
 
In mijn verdriet schreeuwde ik hardop: “Wat betekent dit teken?” 
Mijn Geleider antwoordde: 
“Dit is de laatste fase. Dit is de ultieme afdaling van de Geest van de Eenheid in de diepten 
van de afgrond van ontkenning. Dit is het rijk van chaos. In de wereld krijgt het koninkrijk van 
de passies vrij spel. Dit is de triomf van de materie. Materie die de Geest absorbeert en op 
het punt staat deze te smoren.” 
 
De aanblik van deze visie boezemde me zo’n grote angst in dat mijn ogen geen tranen 
hadden om te huilen en ik had het gevoel alsof er een berg materie op mijn ziel was gelegd 
om deze te verpletteren. Mijn geest bezweek onder deze spanning en ik viel flauw in de 
armen van mijn Geleider. Toen ik de controle over mijn zintuigen weer terug had, was het 
visioen verdwenen en als een kind werd ik uit deze kamer van wanhoop geleid.  
 
Toen ik aan de klim naar het volgende niveau van de toren wilde beginnen, bekeek mijn 
Geleider me en zei: 
“Voordat we verder gaan, dien je eerst stil te staan en na te denken. Tot dusverre ben je 
door zes niveaus van de toren omhoog geklommen en heb je achttien kamers bezocht. Dit is 
de betekenis van wat je hebt gezien: in de eerste zes kamers heb je kennis opgedaan van 
de principes van het universum.  
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In de volgende zes kamers ging je naar de wereld van de Wet en heb je kennis opgedaan 
van de geest van behoud. In de laatste zes kamers heb je kennis opgedaan van de rationele 
wereld van de feiten. 
 
Alles dat je hebt gezien, heeft dit als betekenis gehad: de ademtocht van de Eenheid daalt af 
naar de afgrond van de duisternis. Wat je nu zult zien is het verlangen naar hereniging om 
de Geest van de Eeuwige terug te brengen naar de Eenheid van waaruit het voortkwam.” 
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Niveau 7 
 
Toen hij aldus had gesproken, leidde mijn Geleider me naar boven, via een lange trap, smal 
en steil in het begin, maar breder wordend en gemakkelijker begaanbaar naarmate we 
verder kwamen. Toen we de top hadden bereikt, bevonden we ons op een hoger niveau van 
de toren, en hier betraden we de negentiende kamer. 
 
Hier zag ik eerst niets. Om mij heen was als het ware een vormeloze mist, maar 
doordrongen van een levendmakende helderheid. Nu zag ik in de mist als het ware een 
kiem vormen, een punt van condensatie. Geleidelijk nam het een meer definitieve vorm aan. 
Het leek op een pure zoutkristal, hangend in de oceaan. 
 
Toen verdween het kristal langzaam. Op de plek waar het was geweest, zag ik heuvels 
ontstaan. Deze werden concreter en ik zag de vormen van bomen verschijnen, en bloemen 
van elke kleur, met vlinders en insecten zoemend tussen de bloemen door, en de vissen 
sprongen in de rivieren. 
 
Terwijl ik me verwonderde, brak de glorie van het Licht door de mist heen en ik zag onder 
me een prachtige tuin waarin de kinderen de Mens, jongens en meisjes, tussen de bloemen 
speelden, blij en vrolijk met het geschenk van leven. 
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Toen hoorde ik mijn Geleider roepen: 
“Zie, de Geest van de Eeuwige heeft door de chaos van de materiële Wereld de manifestatie 
van de mensheid bereikt!” 
 
Toen de mist zich weer om mij heen begon te sluiten, volgde ik mijn Geleider naar de 
twintigste kamer. Hier zag ik voor mij in een veld van eenzaamheid de begraafplaats van de 
mensheid liggen. Geen levend wezen bewoog en er was geen geluid te horen. Terwijl ik 
staarde naar de verspilling van leven hoorde ik het geluid van een grote trompet, de stem 
van Israfel, die roept naar de mensheid. 
 
Ik zag in het midden van het veld van eenzaamheid Azrael - de Engel des Doods - zittend in 
meditatie. Bij het geluid van de bazuin stond hij op en wapperde met zijn vleugels als een 
vermoeide vogel die op het punt stond om te gaan rusten. Daarna trok hij zijn grote vleugels 
rond zijn vorm, want de slaap van de eeuwigheid kwam over hem. In het veld van 
eenzaamheid zag ik de graven opengaan en de doden eruit opstaan. Het scheuren van hun 
grafkleding was als het gebrul van de zee die de barrière van het land probeert te breken. 
 
Mijn Geleider greep mijn trillende hand en zei tegen mij: 
“Vrees niet. Het is de stem van de Eeuwige die de mensheid roept. Zie hoe de adem van de 
Eenheid opstijgt op naar de geestenwereld en de ketenen van de materiële wereld terzijde 
werpt!” 
 
Toen het visioen was vervaagd, volgde ik mijn Geleider naar de laatste kamer op dit 
verhoogde niveau van de toren, en deze was de eenentwintigste in getal. 
 
Hier verscheen een jongeman op een mooi paard. Met ogen brandend van verlangen keek 
hij standvastig naar een jong meisje dat voor hem glorieus in haar naaktheid danste. Haar 
haar was versierd met slingers van rozenblaadjes. Aan de zijde van de jongeman 
strompelde een oude vrouw mee, de beugel aan het zadel met één hand vasthoudend, 
terwijl zij een zandloper in de andere hield. Daarin zag ik dat het zand snel opraakte. 
 
Toen ik keek, zag ik plotseling een diepe afgrond opdoemen. Op dat moment rende een 
agressieve hond naar voren en beet in de benen van het paard om deze aan te moedigen 
door te lopen. Toen de ruiter dichter bij de afgrond kwam, veranderde het jonge meisje dat 
voor hem danste voor mijn ogen. De kleur op haar wangen veranderde in de tint van de 
dood terwijl de rozenblaadjes op haar hoofd verschrompelden en op de grond vielen. Ik zag 
haar haar zich als de grijze draden van een spinnenweb over de hemel verspreiden. Toen 
tuimelde de jongeman, die niet de macht had om de onstuimigheid van zijn ros te 
beteugelen, de afgrond in en stierf. 
 
Terwijl mijn hart zwaar medelijden had met deze jongeman, hoorde ik mijn Geleider tegen 
me zeggen: 
“Kijk en zie!” 
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Weer verscheen er een jongeman. Hij was gekleed in een harnas en in zijn hand hield hij 
een machtige speer. Gevaarlijke en wilde beesten zag ik op zijn pad verschijnen, maar hij 
keek noch naar rechts noch naar de links. Met de kracht van zijn speer dreef hij de beesten 
weg. Ik zag hem een steile berg vol obstakels beklimmen. Maar de obstakels leken voor 
hem te verdwijnen. Toen hij de top bereikte, scheen de zon en verlichtte zijn harnas. In de 
glorie van dat licht verdween het visioen voor mijn ogen. 
 
Toen zei mijn Geleider tegen mij: 
“'In de eerste kamer op dit niveau van de toren zag je de Goddelijke Geest opstijgen, door 
materie naar de menselijke wereld. In de volgende kamer werd aan je getoond de opstijging 
van de Goddelijke Geest, van de menselijke wereld naar de spirituele wereld. Dit is de 
betekenis van wat je in deze kamer hebt gezien. In de wereld waarin je leeft, bestaat er een 
evenwicht tussen materie en de Goddelijke Geest. Nu ligt er in het hart van elk mens een 
punt verborgen waarop dit evenwicht balanceert. En dit punt is het mysterie van zijn 
individualiteit, welke de kracht heeft om de balans naar de rechterhand of naar de linkerhand 
te draaien, naar materie die leidt naar de afgrond of naar de Goddelijke Geest die het 
moment van hereniging met de Eenheid versnelt. Wee hem daarom, die in de menselijke 
wereld toestaat dat de ledigheid van één uur de kracht van zijn individualiteit om de balans 
richting het Licht te keren laat verminderen.” 
 
Toen leidde mijn Geleider me naar buiten en zei tegen mij: 
“Ik heb je alles getoond, maar er is nog één kamer.” 
Ik zei tegen hem: “Zijn mijn ogen waardig om te zien wat zich in deze kamer bevindt?” 
Hij antwoordde: 
“Als je het wenst te zien, moet je alleen naar boven gaan.” 
 
Toen wees hij de weg naar een steile en kronkelige trap die naar het hoogste punt van de 
toren leidde. Met moeite en pijn begon ik alleen de trap op te lopen. Toen ik een grote 
hoogte had bereikt, zag ik voor mij de ingang van een kamer die werd afgesloten door een 
zware sluier. Ik duwde de sluier opzij en drong naar binnen. 
 
Toen de sluier achter me was dichtgevallen, leek het alsof een grafsteen op een graf was 
gevallen. Ik dacht dat ik voor altijd was afgesneden van de wereld van de mensheid. Een 
gevoel van eenzaamheid bekroop mij en een verlangen om te bidden kwam in me op. 
Neerknielend aanbad ik het onbekende, zoekend naar verlichting. Geleidelijk nam de kennis 
van de dingen die ik had gezien in mij toe. 
 
Toen ik mijn ogen ophief, zag ik dat de kamer waarin ik mij bevond veranderde in een ellips. 
In het midden daarvan zat een figuur op een troon, noch man noch vrouw maar de 
mensheid in de baarmoeder van de tijd, de ellips van het Absolute. 
 
En terwijl ik staarde en mij verwonderde, zag ik een mystieke bloem aan de bovenkant van 
de kamer zijn vier grote bloembladen openen. Op elk van de bloembladen was een teken in 
vuur gebrand. Uit de diepten van de bloem schenen drie lichtstralen neer op de figuur die 
hem met pracht en wonder verlichten, zodat ik de overweldigende sereniteit van zijn gezicht 
zag - ooit jeugdig - waarop geen rimpel was te zien. 
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Toen kruiste de persoon zijn handen, zodat wijsvinger zich uitstrekte tegen wijsvinger en met 
de toppen van de wijsvingers raakte hij zijn lippen aan en plaatste daarop het zegel van 
stilte. Toen raakte mijn ziel verbijsterd door de schoonheid van dat gezicht en bedekte ik 
mezelf met mijn handen. 
 
Toen ik weer mijn ogen opende, voelde ik de adem van de dageraad op mijn gezicht. Ik 
hoorde de leeuwerik boven me zingen, en de vreugde van kalmte was in mijn hart. En de 
morgenster scheen in al zijn glorie boven de eenzaamheid van de woestijn. 
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